ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2020 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 324/2020
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για την άμεση
λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την
προστασία του πληθυσμού από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-12-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του
Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Π.Μουχτάρη, 32)Δ.Τσανακτσίδης, 33) Δ.Ράλλη, 34)
Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου,
Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Στεφανόπουλος, Κ.Βασιλειάδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Β.Στεφανόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 324/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 325/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Π.Μουχτάρη
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 326/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η.Τσιφλίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εξέθεσε στο σώμα τα
εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έκδοσης
ψηφίσματος για την άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την προστασία του πληθυσμού
από τον κορωνοϊό. Η πρόταση κατατέθηκε σήμερα από τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο
Μελιόπουλο καθώς η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα κι ακόμη
περισσότερο στον νομό μας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Κ.Παλουκίδης
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει
για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2020
σχέδιο ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», που έχει ως εξής:
«Ιδιαίτερα κρίσιμη συνεχίζει να είναι η κατάσταση με την πανδημία στον Νομό Ημαθίας
αλλά και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Η κυβέρνηση αρνείται ακόμη και τώρα να ικανοποιήσει τα
δίκαια αιτήματα των υγειονομικών, των εργαζομένων γενικότερα και να πάρει όλα εκείνα τα
μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Μπορεί να υπάρχει μια μικρή μείωση στα κρούσματα όμως εξακολουθεί να υπάρχει η
«πίεση» στο Νοσοκομείο της Βέροιας και με τους εργαζόμενους σε αυτό να έχουν φτάσει στα
όριά της εξουθένωσης.
Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση άμεσων μέτρων όπως τα παρακάτω και χωρίς
να είναι μόνο αυτά:
Να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων
εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Βέροιας αλλά και σε όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
που υπάρχουν στον Δήμο Βέροιας. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις δομές Υγείας του
Δήμου που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Να προχωρήσει η πραγματική επίταξη των μονάδων Υγείας του ιδιωτικού τομέα που
υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός τόσο των κλινών ΜΕΘ, όσο και των
απλών κλινών νοσηλείας ασθενών.
Μαζικά, επαναλαμβανόμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δωρεάν τεστ από
κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας απαιτεί από την Κυβέρνηση να πάρει άμεσα τώρα όλα
τα παραπάνω μέτρα».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Κάνω έκκληση να ψηφιστεί αν είναι δυνατόν από όλους του δημοτικούς
συμβούλους. Γνωρίζουμε όλοι μας, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο ότι οι εργαζόμενοι στις
μονάδες υγείας είναι στα όρια της εξουθένωσης. Νομίζω ότι ζητούμε να ληφθούν τα ελάχιστα
μέτρα από την κυβέρνηση για να πάρει ανάσα το δημόσιο σύστημα υγείας.
Δήμαρχος: Προκαταβολικά έχετε τη δική μας σύμφωνη θέση.
Το μόνο που προτείνω να προστεθεί είναι ότι η μονιμοποίηση των εργαζομένων στις
δομές Υγείας του Δήμου να γίνει με χρηματοδότηση της πολιτείας
Μελιόπουλος: Προφανώς και δεν έχουμε αντίρρηση κι έτσι πρέπει να γίνει κιόλας
Μαρκούλης: Έχουμε ένα ζήτημα με το νοσοκομείο. Θεωρώ ότι το Γενικό Νοσοκομείο
Βέροιας πρέπει να θέσει άμεσα σε χρήση τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Εκεί που να πηγαίνει
ο κόσμος και να περιμένεις από έξω σε αντίσκηνα, καλύτερα είναι να δώσουμε αυτόν τον χώρο,
αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, για να φιλοξενηθούν εκεί αυτοί που μπαίνουν στο νοσοκομείο.
Το δεύτερο που προτείνουμε να προστεθεί είναι η άμεση προμήθεια συσκευής μοριακού
ελέγχου.
Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το Υπ.Υγείας, αλλά πρέπει να αναφερθεί γιατί το ψήφισμα
απευθύνεται στην κυβέρνηση.
Δήμαρχος: Αντίρρηση δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποιος που θα μας πει τι
χρειάζεται για να ολοκληρωθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, γιατί αν δεν είναι έτοιμο πως θα
πάμε;

Μαρκούλης: Εμείς λέμε να γίνουν ενέργειες για την άμεση χρήση των νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
Δήμαρχος: Να γίνουν επομένως όλες οι ενέργειες για να χρησιμοποιηθεί άμεσα η νέα
πτέρυγα.
Μπατσαρά: Συμφωνώ με αυτήν την προσθήκη. Έχει γίνει συζήτηση για τη νέα πτέρυγα
του νοσοκομείου και σίγουρα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία γιατί θα λύσει πολλά προβλήματα.
Πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για να μπει σε λειτουργία.
Με την ευκαιρία να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον
Διοικητή του νοσοκομείου που νόσησε από τον κορωνοϊό.
Διαφωνώ μόνο με το «Η κυβέρνηση αρνείται…». Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια από την
κυβέρνηση να λυθούν τα προβλήματα. Μπορούμε να πούμε ότι καθυστερεί, όχι όμως ότι αρνείται
Κορωνάς: Θεωρώ ότι το ψήφισμα όπως τίθεται έχει το εξής θετικό: Προσωπικά μιλώντας,
στα περισσότερα ψηφίσματα της λαϊκής Συσπείρωσης συμφωνώ ως προς το νόημα, διαφωνώ με
τη διατύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση η διατύπωση είναι καλή, δεν είναι ακραία, όσον όμως
αφορά για τον κορωνοϊό, ειπώθηκε για το τι ενέργειες μπορεί να κάνει ο Δήμος Βέροιας.
Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που είναι πολύ δύσκολο να το
διαχειριστούμε. Ως Δήμος δεν γνωρίζουμε την προέλευση των κρουσμάτων, κάτι που δεν
γνωρίζουν ούτε οι λοιμωξιολόγοι της ειδικής επιτροπής. Ο Δήμαρχος αυτήν τη στιγμή δεν έχει
στη διάθεσή του ένα τέτοιο εργαλείο για να συντονίσει τις ενέργειές του. Είναι ίσως το μόνο
εργαλείο που θα μπορούσε να έχει ο Δήμος.
Το μόνο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του (κι είναι ένα μακάβριο εργαλείο) είναι οι
θάνατοι.
Μνημονεύτηκε σήμερα πολλές φορές το όνομα της πρώην Δημάρχου Χαρούλας
Ουσουλτζόγλου για τον χαμό του συζύγου της Θανάση Γεωργιάδη. Ευτυχώς επί Δημαρχίας της
αφέθηκε στον Δήμο μια ισχυρή προίκα, οι κοινωνικές δομές και δράσεις. Αν θυμάμαι καλά
υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ένα συντονιστικό όργανο των κοινωνικών δομών και του Ιατρικού
Συλλόγου. Αν υπήρχε το εργαλείο και ξέραμε από πού προέρχονται τα κρούσματα, θα μπορούσε
να συνεδριάσει αυτό το όργανο σε επίπεδο Δήμου και να προκρίνουν κάποιες δράσεις για τις
συγκεκριμένες περιοχές. Τα τεστ, αν ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος και δε μπορεί να τα
κάνει ο Δήμος, θα μπορούσαν να καλυφθούν από άλλους φορείς.
Όλα αυτά είναι σενάρια που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αν γνωρίζαμε το πιο απλό,
από πού δηλ. προέρχονται τα κρούσματα. Ακούστηκε π.χ. ότι το Μακροχώρι κι Άγιος Γεώργιος
είναι περιοχές επιδημιολογικά επιβαρυμένες. Θα μπορούσαμε επομένως κι εμείς με τη σειρά μας,
έχουμε την εμπειρία και τα στελέχη, απλά μας λείπουν τα δεδομένα. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε
και να γίνουμε κοινωνοί των δεδομένων αυτών
Τζήμα: Συμφωνώ σε γενικές γραμμές ως προς την απαίτηση να γίνουν περισσότερες
προσλήψεις, επίταξη μονάδων υγείας και να γίνονται περισσότερα τεστ, αλλά θα διαφωνήσω με
τη διατύπωση, όπως ανέφερε κι η επικεφαλής της παράταξής μας. Θα μπορούμε να διατυπωθεί
«Η κυβέρνηση πρέπει να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα…»
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί, ούτε να αρνούμαστε την τιτάνια
προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό το διάστημα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Μαρκούλης: Ναι, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για το ψήφισμα αυτό,
σημαίνει ότι κάποιος αρνείται, για τα λυμένα προβλήματα δεν εκδίδονται ψηφίσματα.
Τζήμα: Χρειαζόμαστε περισσότερες ενέργειες, δεν τίθεται θέμα άρνησης
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου
Γ.Μελιόπουλου όπως διαμορφώνεται με τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημοτικού
συμβούλου Α.Μαρκούλη;
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Κ.Παλουκίδης
Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γ.Μελιόπουλου όπως
διαμορφώνεται με τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Α.Μαρκούλη
ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-12-2020 σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Μελιόπουλου.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου
3.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Α.Μαρκούλη

4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Ιδιαίτερα κρίσιμη συνεχίζει να είναι η κατάσταση με την πανδημία στον Νομό Ημαθίας
αλλά και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Η κυβέρνηση καλείται άμεσα να ικανοποιήσει τα δίκαια
αιτήματα των υγειονομικών, των εργαζομένων γενικότερα και να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που
απαιτούνται για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Μπορεί να υπάρχει μια μικρή μείωση στα κρούσματα όμως εξακολουθεί να υπάρχει η
«πίεση» στο Νοσοκομείο της Βέροιας και με τους εργαζόμενους σε αυτό να έχουν φτάσει στα
όριά της εξουθένωσης.
Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση άμεσων μέτρων όπως τα παρακάτω και χωρίς
να είναι μόνο αυτά:
Να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων
εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Βέροιας αλλά και σε όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
που υπάρχουν στον Δήμο Βέροιας. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις δομές Υγείας που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με
χρηματοδότηση της πολιτείας.
Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση χρήση των νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων του νοσοκομείου και για την προμήθεια συσκευής μοριακού ελέγχου.
Να προχωρήσει η πραγματική επίταξη των μονάδων Υγείας του ιδιωτικού τομέα που
υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός τόσο των κλινών ΜΕΘ, όσο και των
απλών κλινών νοσηλείας ασθενών.
Μαζικά, επαναλαμβανόμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δωρεάν τεστ από
κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας απαιτεί από την Κυβέρνηση να πάρει άμεσα τώρα όλα
τα παραπάνω μέτρα»
Γ) Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα:
1.- Υπουργείο Υγείας
2.- Τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 324/2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Κελεσίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-12-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

